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Elke dag begint waarde(n)vol. 

Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs 
 

Wie heeft me nodig ? 
Staat het open, doe het dicht. 

Ligt het op de grond, raap het op. 
Is het vies, maak het schoon. 

Heeft het honger, geef het te eten. 
Heeft het verdriet, geef het liefde.  

 
(Uit de inspiratiekalender openbaar onderwijs) 

 
Herfst!! 
De eerste schoolperiode zit er al weer op. Het wennen aan de nieuwe groep, leerkracht en aan elkaar 
heeft aandacht gehad. Groep 7/8 met onder andere een Lefdag samen met Buro Weerbaarheid, 
groep 4/5/6 met op maandag en dinsdag een splitsing om even flink stoom te zetten en op gang te 
komen. De kleuters weer meer samen met de kleuters van cbs om samen spelen en delen te 
bevorderen. Op woensdag is de ontmoeting van alle OBS kinderen op de breek- in -de-week-dag een 
waardenvolle. Jong en oud met elkaar en voor elkaar. Dat zien we nu al op deze leerzame dag terug.  
 
Herfstvakantie en corona  
Vrijdag 2 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en start de herfstvakantie. Daarom willen wij bij 
u de situatie rondom corona en vakantie onder de aandacht brengen.  
Mocht u op vakantie gaan naar het buitenland en dat gebied zou gedurende die tijd de code ‘oranje’ 
krijgen, realiseert u zich dan dat u bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine moet. Kinderen in de 
basisschoolleeftijd t/m 12 jaar hoeven niet in quarantaine als ze in een ‘oranje’ gebied geweest zijn.  
Wij vragen u om de actuele situaties in uw vakantiegebied in de gaten te houden en de richtlijnen 
van het RIVM na te leven. Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen 
www.rivm.nl/coronavirus en www.ggdfryslan.nl  
Verder is naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM door de AJN Jeugdartsen Nederland 
en BOinK de beslisboom aangepast voor neusverkouden kinderen. Er zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe 
beslisboom gaat werken.   
Medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen deze 
gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / 
school kan komen. Met de beslisboom kan worden beoordeeld of een verkouden kind aan de 
voorwaarden voldoet. Er is nu 1 beslisboom voor kinderen van 0 t/m groep 8. De beslisboom is een 
schematische weergave van de regelgeving van het RIVM, zie bijlage in de mail en/ of op onze 
website www.obsjok.nl.  Let hierbij vooral ook op hoesten, dit is namelijk in tegenstelling tot 
neusverkoudheid, nog steeds aanleiding om een kind thuis te houden.   

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/
http://www.obsjok.nl/


 
Als school blijven we alert op de richtlijnen rondom het virus. We houden om deze reden de 
gescheiden begin- en eindtijden obs en cbs aan. We werken waar mogelijk alleen met de eigen 
teamleden en doen vergaderingen met andere scholen en instanties zoveel mogelijk digitaal. Mensen 
die ons onderwijs aanvullen of nodig zijn voor begeleiding mogen onder voorwaarden in school. De 
oudergeleding van de mr heeft ons aangegeven dat ouders de gang door school missen. Kinderen 
kunnen de ouders niets laten zien en ouders missen de sfeer van de school en het contact met de 
leerkrachten. We bezinnen ons op een goede vorm voor na de herfstvakantie. Op de breek-in-de-
week-dag van woensdag 21 oktober zetten we een kijkmoment op voor alle kinderen en ouders. Tot 
die tijd blijft het de moeite waard onze breek-in-de-week-verslagen op de website te volgen 
(www.obsjok.nl). En natuurlijk kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht van uw 
kind voor een digitaal gesprek.  
 
De volgende punten blijven gelden: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school; 
• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school; 
• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen; 
• Buitenspelen mag weer met alle groepen; 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
In verband met dalende temperaturen en goed ventileren vragen we u de kinderen na de 
herfstvakantie een vest mee te geven voor op school. Deze kan op school blijven zodat er altijd iets 
warms achter de hand is.  
 
De breek-in-de-week-dag! 
We kijken terug op fantastische breek-in-de-week-dagen. De eerste woensdagen stonden in het 
teken van ons eiland, nazomeren, jong en oud bij elkaar en ons kernconcept ‘Macht en Regels’. Deze 
laatste week is daar de Kinderboekenweek aan toegevoegd met het thema ‘En toen…’. Samen 
zingen, samen lezen, samen wandelen in de frisse lucht en ondertussen van alles leren over 
geschiedenis en tijdens de eerste filosofielessen vanaf kleuter tot groep 8 leerling meedenken over 
wat een baas is, wie de baas is en of jezelf een baas bent of zou willen zijn. Er zijn mooie kunstwerken 
gemaakt waarop onze afspraken door de school heen staan, zodat kinderen ook elkaar daarop 
kunnen wijzen.  
Elke woensdag bespreekt het team na afloop of de doelen voor die dag voldoende aan bod geweest 
zijn en wordt onder leiding van juf Clarinde de volgende breek-in-de-week-dag besproken. Na de 
herfstvakantie hopen we dat de kinderen jullie als ouders alles in de school kunnen laten zien.  
De verslagen zijn terug te vinden op onze website, www.obsjok.nl.  En….deze week komt de door 
kinderen gemaakte krant en film uit over de breek-in-de-week-dag!  
 
Boekgeschenk 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben het prentenboek “Woeste Willem” gekregen van de 
ouderraad. Eerder dit jaar kreeg de bovenbouw een boekgeschenk uit een mooie aanbieding en nu 
de onderbouw. Lekker in het verhaal van stoere Willem duiken die zichzelf als een flinke baas ziet en 
genieten van de mooie prenten.  
 
Facebookpagina 
Graag dragen we breed uit wat we doen op OBS ’t Jok. Nu de breek-in-de-week-dag onderdeel is 
geworden van ons lesprogramma, willen we ook dat onder de aandacht brengen van een groter 
publiek. Wederom is de discussie op gang gekomen in team en medezeggenschapsraad hoe hier mee 
om te gaan. Er is afgesproken dat we van de herfst- tot de kerst een pilot doen met een eigen 
Facebookpagina. Het is onze bedoeling de pagina te voorzien van nieuwtjes over onze school en 
innovaties door middel van verslagen en fotomateriaal van werkstukken van kinderen en mensen uit 
de gemeenschap die met workshops ons ondersteunen. Er is afgesproken geen foto’s van kinderen 

http://www.obsjok.nl/
http://www.obsjok.nl/


hiervoor te gebruiken. Op de pagina wordt verwezen naar de website van onze school. De 
oudergeleding van de mr wil graag in de koffieronde van 13-11 een tussenevaluatie met de ouders 
hierover houden.  
 
Plusklas Theorie  
Tijdens de evaluatie van de Plusklas Theorie is gebleken dat het aantal leerlingen in deze plusklas 
vanaf januari 2021 beneden de ondergrens van 6 leerlingen zit. Hierdoor wordt deze groep té klein 
om op een goede manier te kunnen blijven werken. In overleg met de 5 basisscholen is besloten om 
vanaf januari 2021 te stoppen met deze plusklas. Tot de kerstvakantie zal juf Marianne de kinderen 
begeleiden en zorgen voor een mooie afronding van deze samenwerking. Mocht in de toekomst 
blijken dat er weer meer leerlingen zijn, die voor deze plusklas in aanmerking komen, wordt 
besproken of deze weer ingevoerd kan worden.  
De Plusklas Praktijk blijft gewoon doorgaan, met zelfs een leerling van Vlieland erbij. De kinderen die 
hieraan deelnemen ontmoeten elkaar iedere donderdag op onze school bij juf Loes.   
 
HVO 
Het is gelukt een nieuwe leerkracht voor HVO te vinden. Momenteel hebben de groepen 4/5 en 
6/7/8 HVO bij juf Ingrid.  
 

 
 
Met dit berichtje wil ik me graag voorstellen 
 
Mijn naam is Ingrid Bouma en ik ben de HVO-juf. 
Dat betekent humanistisch vormingsonderwijs.  
Ik ben getrouwd met een Friese man. We praten 
thuis Fries. We hebben drie studerende kinderen. 
Zij heten Jelle, Jetse en Anke. 
Alleen Jelle woont nog thuis. Wij wonen op een hobbyboerderij en we houden Friese paarden. Verder 
woont er een Zweeds boerderijhondje dat Bijke heet. Er wonen ook een poes, kippen en vissen. Wij 
zijn dit jaar naar Boedapest gefietst. We houden van fietsen en met corona was een fietsvakantie een 
‘veilige’ keuze. Deze foto is gemaakt langs de Rijn. 
 
Ik geef met veel plezier les op negen scholen in Friesland. Ik geef les aan leerlingen van groep 1 tot en 
met 8. We hebben het met elkaar over verschillende onderwerpen. In de les hebben we het 
bijvoorbeeld over: ‘kinderrechten, feesten, anders zijn, vriendschap en pesten’. De manier waarop is 
altijd anders. Het doel is bewustwording. 
In de onderbouw beginnen we vaak met de verhalen van Hus en Flus. Dat zijn twee eekhoorns en 
niets menselijks is hen vreemd.  
In de lessen gebruik ik het volgende rijmpje veel. ‘Zit het zus, zit het zo, bedenk het zelf dat is HVO’! 
Een ander rijmpje is: ‘HVO is zeggen wat je denkt, vindt en voelt en ook luisteren naar wat een ander 
bedoelt.’ 
Als humanist ga ik uit van de mens en zijn mogelijkheden. In mijn lessen spelen de humanistische 
thema’s, ‘vrijheid, verbondenheid, gelijkheid, natuurlijkheid en redelijkheid’ een belangrijke rol. Net 
als het humanistisch verbond ga ik uit van: ‘zelf denken, samen leven’.   
 
Nieuws en communicatie 
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, activiteiten en bijzonderheden. 
De nieuwsbrief verschijnt in de week na een vakantie. Zaken die zich tussentijds voordoen, worden 



via de schoolmail aan u doorgegeven. Zaken per groep meldt de leerkracht via de groepsmail. Level 
1/2/3 en 7/8 maken gebruik van een groepsapp. We vragen u deze app als mededelingenapp te 
gebruiken vanuit de leerkracht. Eénrichtingsverkeer dus. Onze website bevat veel informatie over de 
school. Uiteraard zien we u ook gewoon graag in de school wanneer u een vraag heeft of een praatje 
wilt maken.  
 
Zwemmen: 
20-10 groepen 5/6;                     24-11 groepen 5/6;  
27-10 groepen 3/4;                            01-12 groepen 3/4; 
03-11 groepen 7/8;                            08-12 groepen 3/4; 
10-11 groepen 3/4;                            15-12 groepen 5/6. 
17-11 groepen 3/4; 
 
Vooruitblik: 
ma   18-10 studiedag team, kinderen vrij; 
woe 20-10 kijkmoment voor alle ouders (info volgt na de herfstvakantie); 
woe 04-11 lampioncrea;  
di     10-11 OR vergadering; 
do    12-11 MR vergadering; 
vrij   13-11 Koffieronde mr via Teams; 
woe 18-11 Sintcrea; 
vrij   04-12 Sinterklaasfeest om Oost; 
woe 09-12 Kerstcrea; 
do    17-12 Kerstfeest; 
vrij   18-12 12.00 uur Start herfstvakantie. 
 
Sponsorkliks. 
We blijven u wijzen op het gebruik van Sponsorkliks. Deze organisatie werkt met een website waarop 
stichtingen en scholen anoniem en kosteloos gesponsord kunnen worden. Wanneer u een online 
aankoop doet, kunt u OBS ’t Jok sponsoren door eerst www.sponsorkliks.com op te zoeken. Daar 
kunt u de naam van de school invoeren. Vervolgens kiest u de online winkel waarbij u iets wilt kopen. 
OBS ’t Jok krijgt per online aankoop een percentage van het totaalbedrag. Zonder dat dit u geld kost, 
geheel anoniem.  
Wij vragen u aan Sponsorkliks te denken, wanneer u een online aankoop doet of een reis boekt.    
 
Namens het team, Loes Dijk.  

http://www.sponsorkliks.com/
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